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Advertentie

Eet- en Drinkhuus
Camping ’t Hoge Zand
U bent van april t/m oktober van harte welkom op Camping ’t Hoge
Zand. In het voor- en naseizoen zijn wij de weekenden geopend
(vrijdags 16.00 uur-sluit, zaterdags 12.00 uur-sluit, zondags 12.0019.00 uur) en in het hoogseizoen (juli en augustus) staan we 7 dagen
per week (vanaf 12.00 uur-sluit) tot uw beschikking:
-

Gezellig bruin café
Potje biljarten / darten / poolen
Verse patat
Uitgebreid assortiment snacks en ijs
Lekker eten of liever afhalen:
Diverse soepen
Diverse salades
Diverse vers belegde pizza’s
Diverse pasta’s
Diverse menu’s met friet/wedges en salade
Voor de volledige menukaart: check onze site

-

Overdekt terras (met gratis wifi)
Speelgelegenheid voor uw kinderen
Zwembad
Animatie 07-07 t/m 17-08-2018 (maandag t/m zaterdag)

Tevens organiseren we het hele seizoen door activiteiten voor jong
en oud. Op onze site kunt u zien wat we voor u in petto hebben.

Graag tot ziens op Camping ’t Hoge
Zand!
Camping ’t Hoge Zand – Zandweg 4 – Sirjansland – 641989 –
www.campinghogezand.nl
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Van de redactie
De redactie van de Sirene is nog steeds op zoek naar versterking. Momenteel staan er op Facebook en
op diverse “Sir’ se” pagina’s meerdere oproepjes geplaatst. Wie van onze lezers wil de redactie komen
versterken? Veel wordt er niet van je gevraagd, maar kennis van de Nederlandse taal en enthousiasme,
humor of anders een andere aardige afwijking wordt erg op prijs gesteld. Schroom niet en laat het ons
weten….. Bel, mail, schrijf of klamp ons alsjeblieft aan zodat onze redactie uitgebreid kan worden!
Enfin, na deze oproep gaan we bijna over tot de orde van deze Sirene….
Maar niet voordat wij Gerard Oele heel erg hartelijk hebben bedankt voor zijn langdurige en uiteraard
zeer grote inzet in de dorpsraad van Sirjansland. Gelukkig blijft Gerard zich nog wel bezig houden met de
verkeersveiligheid in ons dorp. Gerard, nogmaals onze dank!
Wat treft u zoal aan in deze Sirene? Behalve onze vaste rubrieken hebben we ditmaal een unicum voor
u: Janny en Dirk Fluijt hebben van mevrouw Riet Steketee uit Bruinisse het enige én echte verhaal
ontvangen over de betekenis van het glasmozaïek dat boven de voordeur van het dorpshuis in de muur
gemetseld zit. Mevrouw Steketee haar vader werkte vroeger bij de gemeente waar hij dit stuk indertijd
van de ontwerper had gekregen, aldus de familie Fluit. Mevrouw Steketee vond dit papier in de
nalatenschap van haar ouders en vermoedde dat Janny en Dirk dit wel op prijs zouden stellen. Dus
dankzij hen wordt u ook deelgenoot van dit nooit eerder vertoonde document. U treft dit aan op pag. 23
en 24.
Het feestje van Machiel Groot van afgelopen juni was weer een daverend succes. Dankzij 100% Bas
mogen wij u een aantal foto’s tonen waarin hij u ook deelgenoot maakt van dit fantastische & muzikale
gebeuren in ons kleine dorpje. Wilt u meer foto’s van 100% Bas zien kijk dan vooral op zijn facebookpagina!
Over foto’s gesproken… in deze Sirene hebben we weer een bijzondere foto voor u van een bekende
hier op het dorp met natuurlijk het bijbehorende verhaal. En uiteraard treft u ook het verslag aan van
Karin Buijtels van de Old School waarin zij u vertelt over de Dorpsvisie waarbij een club mensen (jong én
oud) van ons dorp betrokken zijn….. Wij zijn reuze benieuwd naar hun visie over de toekomst van
Sirjansland ……
Kortom deze Sirene zit weer boordevol met nieuws van -, voor - en over Sirjansland en haar bewoners in
het heden, verleden en de toekomst. U mist alles als u dit niet zou lezen……..!
Veel leesplezier en de redactie wenst u een prettige vakantieperiode toe.
Met vriendelijk groet, Sandra en Joke
P.S. Jeannette heel hartelijk bedankt voor jouw bijdrage!
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Informatie van de Dorpsraad

Hallo allemaal!
De tijd vliegt. Weer een nieuw jaar en weer een nieuwe Sirene. De winter en het voorjaar zijn al weer
voorbij en de zomer is al in volle gang!
In het begin van dit jaar heeft Gerard Oele aangegeven te willen stoppen met zijn activiteiten voor de
dorpsraad. Tijdens de laatste openbare vergadering is Gerard dan ook afgetreden. Met hem is natuurlijk
ook een schat aan kennis en ervaring vertrokken. Gerard is van het begin af aan betrokken geweest bij
de dorpsraad en daarvoor ook nog actief geweest bij Sir Vooruit! Ruud Boon noemde hem bij zijn
dankwoord heel treffend “de Wikipedia van Sir!”. Gerard hartelijk dank voor al je jaren inzet en
betrokkenheid!
Sinds de laatste openbare dorpsraadvergadering van 18 april jl. hebben we wel weer een voltallige
dorpsraad met de toetreding van Heleen de Hulster en Nienke Mulders. Fantastisch dat deze dames met
hun inzet en betrokkenheid bij het dorp ons komen versterken. Via deze weg dan ook hartelijk welkom bij
de groep!
Naast de ontwikkelingen van de school die door de denktank Old School worden begeleid is er sinds dit
jaar ook een commissie van 12 personen uit het dorp die zich hard maken voor het ontwikkelen van een
dorpsvisie. Het startschot is vorig jaar al gelost met een enquête die iedere dorpsbewoner heeft kunnen
invullen. Met de gegevens van de enquête en met een enorm enthousiasme is deze groep aan de slag
gegaan om tezamen met de gemeente een visie voor ons dorp te ontwikkelen waarin de stem van de
bewoners duidelijk zal terugkomen. Het is super om te zien hoe zoveel mensen betrokken zijn bij de
ontwikkeling voor ons dorp en bereid zijn daar een aanzienlijk deel van hun vrije tijd aan te spenderen.
Allen heel veel succes met de dorpsvisie en dank voor jullie inzet!
Een onderwerp dat altijd zal blijven leven in ons dorp is natuurlijk de verkeersveiligheid. En ondanks dat
Gerard zijn werkzaamheden heeft neergelegd bij de dorpsraad heeft hij zelf aangeboden het nog lopende
project met de speciale drempels te blijven begeleiden en af te ronden. Binnenkort zullen we dan ook de
eerste berichten omtrent plaatsing mogen verwachten.
Wellicht is het u ook niet ontgaan dat er een grote schoonmaakactie heeft plaatsgevonden in ons dorp
door de dorpsgenoten zelf. Met 12 mannen, vrouwen en kinderen is er op een zonnige zaterdagochtend
flink geprikt en geraapt. In totaal zijn er in en om ons dorp wel 30 (!) vuilniszakken vol met rommel
verzameld. Daarmee is de schoonmaakactie een succes te noemen maar ook wel erg noodzakelijk
gebleken. Het enthousiasme was in ieder geval groot en de bereidwilligheid om dit met z’n allen op
gezette tijdstippen weer te doen nog groter. Fantastisch werk mensen, top!
Zo is het ook dit jaar weer een jaar vol plannen, acties en gezelligheid. Ik wens iedereen een geweldige
zomer toe en graag allemaal tot ziens op de openbare dorpsraadvergadering van 31 oktober.
Richard Ahrens
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Buurt WhatsApp Sirjansland

Beste dorpsgenoten,
Sinds enkele jaren is er een Buurt Preventie in Sir. Dit gebeurt via een (Buurt Whats) App (BWA) op je
mobiele telefoon. Een Buurt WhatsApp is zoals de naam al doet vermoeden een WhatsApp groep voor
buurtbewoners vanaf de leeftijd van 18 jaar. Wie weet nu beter dan de burgers zelf wat er normaal is in
de buurt. Afwijkende, verdachte situaties of personen kunnen via deze WhatsApp groep met elkaar
worden gedeeld. Momenteel bestaat de Sir’ se BWA groep uit 76 deelnemers en is nog steeds groeiend.
Samen met de gemeente en de politie zijn er op het eiland meerdere groepen opgericht.
De beheerders van alle groepen zitten samen met de politie en de gemeente in een aparte groep. In die
speciale beheerdersgroep worden tips en ervaringen met elkaar gedeeld en worden voorlichtingsbijeenkomsten gegeven. Hierdoor kunnen groepsbeheerders kordaat reageren op hetgeen in hun groep
passeert.
De Buurt WhatsApp is in het dorp kenbaar gemaakt door waarschuwingsborden bij de entree van het
dorp. Deelnemers krijgen brievenbusstickers.
Wilt u ook deelnemen aan de Buurt WhatsApp dan kunt u zich aanmelden door een E-mail te sturen
naar; bwasirjansland@zeelandnet.nl met uw naam, adres en het nummer van uw mobiele telefoon.
Let op!
De BWA is bedoeld om verdachte situaties met elkaar te delen. Echter, wanneer een verdachte situatie
op heterdaad zich voordoet, bel dan zelf in eerste instantie via 112 met de meldkamer van de politie en
licht daarna via de BWA groep de medebewoners in.
Petra Sol en Dirk Fluijt, beheerders BWA groep Sir

Advertenties

De Reus Aanhangwagens & Techniek,
Weststraat 41,
4306 CM Nieuwerkerk
0111- 64 42 92
https://dereusaanhangwagens.nl
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Ons zoekplaatje van de vorige editie
Het zoekplaatje uit de vorige Sirene bleek niet al te moeilijk voor
onze lezers. Toch zaten er ook onjuiste oplossingen bij die wij
hier niet zullen noemen…..
Maar uit de goede oplossingen hebben wij de gelukkige
winnaars gekozen en de oplossing was: het bankje in ons
Dorpsbosje.

De gelukkige winnaars dit keer zijn: Janny en Dirk Fluijt.
Hartelijk gefeliciteerd!

De appeltaart, beschikbaar gesteld door Kado-shop en Lunchroom De Punt, zullen zij inmiddels wel
verorberd hebben.

En dit is ons nieuwe zoekplaatje…….

Onze fotograaf vond deze ……. ergens in ons dorp.
Enig idee waar dit is en wat dit is….?
Stuur dan uw oplossing naar ons mailadres:
sirenesir@hotmail.com of geef het mondeling of schriftelijk
door aan een van de redactieleden en maak kans op deze
overheerlijke appeltaart, gebakken door Kadoshop en
Lunchroom De Punt!

Kadoshop en Lunchroom De Punt,
Scheldestraat 5, Zierikzee
Tel. 0111 41 37 24
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Old school Denktank en Dorpsvisie
Hierbij een update over de denktank Old school. Sinds de laatste Sirene zijn er middels leegstandbeheer
in de school 3 heren komen wonen, geheel tot tevredenheid van ons, de buren. Het ziet er al heel anders
uit nu het bewoond wordt, plantjes voor de ramen en mensen die in en uit lopen. Er is weer leven en dat
is fijn.
Eind 2017 had de Dorpsraad al een enquête uit laten gaan zodat bewoners hun wensen konden
uitspreken over de bestemming van de school en wat ze graag zouden zien in hun dorp.
De gemeente heeft eind 2017 besloten dat er middelen worden vrijgemaakt om in 2018 voor Sirjansland
een dorpsplan of dorpsvisie te ontwikkelen en op te stellen. Een dorpsplan of dorpsvisie is een plan voor
ons dorp die gaat over de toekomst hoe wij, de bewoners en gebruikers van het dorp, dit zien en ervaren.
In de openbare dorpsraadvergadering van februari 2018 gaven een flink aantal mensen aan dat ze graag
mee willen denken. De dorpsraad wil graag een brede dorpsvertegenwoordiging in de commissie en
daarom zitten er mensen in deze commissie van jong tot oud, ondernemers, mensen van de Old school
denktank, mensen uit het dorp, uit het buitengebied, mensen van de kerk etc. die allemaal mee willen
gaan denken over de dorpsvisie. In deze visie zal ook nagedacht worden over de nieuwe bestemming
van de school.
Als aanzet voor de Dorpsvisie is er een sterkte-zwakte analyse gemaakt. De aanwezigheid van natuur,
de hechte dorpsgemeenschap en de goede bereikbaarheid vanuit de Randstad zijn de sterke punten van
Sir. Als zwakke punten worden genoemd de vaak rommelige aanblik van het dorp, het gebrek aan
voorzieningen en het ontbreken van huurhuizen voor jongeren.
Kansen zijn te vinden in landbouw en toerisme en verder in de verduurzaming en de ontwikkeling van het
schoolgebouw. Vergrijzing en verslechtering van het openbaar vervoer zijn zaken die het dorp bedreigen.
Op 2 mei jl. is er met een aantal mensen van de commissie Dorpsvisie een gesprek geweest met
Wethouder Van Burg en mevr. Henderson, die laatste is projectleider Dorpsplan in Haamstede en
Brouwershaven.
In dat gesprek werd aangegeven dat ze op dit moment geen projectleider vrij hadden die ons zou kunnen
ondersteunen met het opzetten van het Dorpsplan/visie. We moeten nog even geduld hebben tot
augustus, dan horen wij meer. We houden jullie op de hoogte mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn.
Met vriendelijke groet namens de deelnemers van de Dorpsvisie Sirjansland,
Karin, Ton, Anja, Wim, Jaqueline, Annelies, Everdina, Heleen, Cris, Carin, Koos, Jaap Jan, Willem,
Dominic
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Rondom de kerk

De vervanging van het kerkorgel, voorjaar 2018

In de kerk van Sirjansland is onlangs het orgel verwijderd en vervangen. De voorganger van dit orgel
stamde uit 1966. Het nieuwere instrument, dat groter was dan zijn voorgangers, werd door de Firma
Pels & Van Leeuwen in Den Bosch ontwikkeld en in 1996 geplaatst. Dit was evenals het nieuwe orgel
een tweedehands orgel, want het bedrijf W. van Leeuwen in Leiderdorp had dit exemplaar in 1957
gebouwd voor een kerk in Amsterdam-Slotermeer. Later werd ditzelfde orgel verhuisd naar een andere
locatie in die omgeving.

Op 11 februari 1996 tijdens de zondagdienst werd het orgel voor
het eerst in Sir in gebruik genomen. Wel werden er in het front
houten ornamenten verwerkt die in het bezit waren van de firma
Pels & Van Leeuwen en die afkomstig waren van een ander
orgel.

e

Nu na ca. 22 jaar werd dit orgel vervangen door wederom een 2 hands orgel omdat het budget de
aankoop van een nieuw kerkorgel niet toeliet. Het nieuwe orgel (een zgn. Hauptwerk-orgel) wordt ter
plaatse digitaal opgenomen van een echt pijporgel en dit kan met behulp van een pc worden ingesteld.
Momenteel zit men in de testfase die wellicht nog een aanzienlijke tijd kan gaan duren. Daarom staan
de luidsprekers ook op een rolsteiger zodat deze voor de juiste kleurschakering in het gebouw tijdens
het testen goed kunnen worden verplaatst en neergezet. Pas als alles naar wens is en de klanken
perfect zijn, zullen er kasten omheen worden gebouwd. Geschat wordt dat dit circa een jaar zal duren.
De bedrijvigheid die enkele zaterdagen bij de kerk is gesignaleerd werd veroorzaakt door alle
behulpzame en handige mannen die na het weghalen van het oude orgel op die plek weer banken
hebben gemaakt en geplaatst. Het interieur van de kerk is tegelijkertijd ook aangepast. Zo kan het
allemaal weer jaren mee.
De bovenste foto van het orgel is de voorganger van het orgel dat hieronder staat afgebeeld.
Beide foto’s zijn beschikbaar gesteld door de Hervormde Gemeente van Sirjansland. Dank hiervoor!

Op de afbeelding hiernaast staat het orgel dat onlangs is verwijderd.

En hieronder ziet u het nieuwe orgel (nog in aanbouw.)
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Concert at Sir bij Machiel Groot 16 juni 2018
De voorbereidingen van Concert at Sir

Het aankondigingsbord van Concert at Sir bij Machiel Groot staat al
enige tijd op twee prominente plaatsen aan de Lage- en de Bredeweg
in ons dorpje. Reden voor de redactie om, tijdens een van de
spaarzame momenten dat Machiel even tijd vrij kan maken, hem over
de voorbereidingen te laten vertellen en voor een kleine rondleiding
over het terrein voordat het feest officieel van start zal gaan a.s.
zaterdag.
Want behalve dat Machiel nog 5 dagen per week volledig werkt als
herenkapper in Renesse is hij al ruim een jaar bezig met de
voorbereidingen voor het feest van 16 juni 2018 van Concert at Sir dat,
in tegenstelling tot vorig jaar, beter en professioneler van opzet zal zijn
dan de 2 voorgaande edities. Vorig jaar kwamen er 130 mensen op af
en dit jaar hoopt hij maximaal 200 mensen te mogen ontvangen op het
feestterrein. Er zullen zaterdag a.s. 7 bandjes spelen.
De zit-lounge staat al gereed, de wok eveneens, een van de tenten en de statafels zijn reeds neergezet
en diverse afzetlinten zijn aangebracht om aan te geven waar wat moet komen.
Het kleine podium in de schuur is al helemaal in gereedheid gebracht. Ook de inrichting is perfect op
orde. Machiel vindt het belangrijk om behalve muziek ook sfeer in het interieur aan te brengen en dat
blijkt wel uit de totale inrichting van deze schuur. Flowerpower, “happiness” en muziek….!
Hij toont op een plattegrond hoe de opbouw van het terrein er uiteindelijk uit zal komen te zien. Morgen
worden de sanitaire units afgeleverd inclusief een wasgelegenheid. De inkopen zijn reeds gedaan. De
barbecues volgen nog, want de mensen kunnen zelf hun eigen meegebrachte vlees op de barbecues
klaar maken.
Tot zover de voorbereidingen…. Die dankzij Machiel en een aantal vrijwilligers weer gelukt is voor het
grote moment suprême. Hierna kan het feestgebeuren beginnen….. met uiteraard een aantal foto’s die
wij u graag tonen:
Deze 2 prachtige zwart/wit foto’s die u hierna ziet zijn gemaakt en ter beschikking gesteld door 100% Bas
uit Zierikzee. Kijk vooral op zijn facebookpagina en like hem……..!

9

Foto gemaakt door 100% Bas uit Zierikzee. Bas vindt het leuk als je hem liked op Facebook!
Zeg nou zelf….. daar had u toch bij willen zijn?
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Geen school meer op het dorp
Het is inmiddels al weer 2 jaar geleden dat de school is gesloten. Ook voor deze editie heeft de redactie
aan een van de kinderen gevraagd of zij zich nog konden herinneren hoe het op onze kleine school in
Sirjansland was.

Dit keer laten we Jax Dooge aan het woord. Jax, 7 jaar oud, zat in 2016 nog in groep 1 hier op school.
Jax heeft geen peuterspeelzaal gevolgd maar is gelijk in groep 1 in Sir begonnen. In Nieuwerkerk op de
openbare lagere school aan de Weststraat zit hij inmiddels in groep 3.

In Sir zat hij met in totaal 23 of 24 kinderen op school. In zijn huidige klas zit hij met ditzelfde aantal
kinderen van een en dezelfde groep bij elkaar. Van de overgang heeft hij geen last gehad aldus zijn
moeder Suzanne Dooge.

Jax vindt school erg leuk; hij rent naar boven en komt met een paar van zijn schoolboeken terug. Dit zijn
hele visuele boeken vol met kleurige afbeeldingen. Het zijn cijferboeken wordt uitgelegd. Jax kan ook
goed lezen en om dit te bewijzen pakt hij een woordzoeker-puzzelboek en begint hieruit een paar
woordjes voor te lezen. Jax is een perfectionist vertelt Suzanne. Hij wil alles zo goed mogelijk doen.
Op mijn vraag wat hij zich nog kan herinneren van zijn oude school antwoord Jax: “de blauwe zandbak in
het klaslokaal! Daar kon je heerlijk met je handen in water en zand kliederen en van juf Astrid, juf Bonnie
en juf Tanja kreeg ik les en tussen de middag kon ik lekker thuis gaan eten.” Juf Astrid is bij mij op school
gebleven. De anderen juffen zijn naar een andere school in Zierikzee gegaan.”
“Als we moesten gaan gymmen of zwemmen dan werden we met een grote bus in Sirjansland bij school
opgehaald. Nu worden we met een busje om 8.15 uur bij de bushalte in Sir opgehaald om op tijd op
school te zijn in Nieuwerkerk. Deze bus rijdt 2 keer. De oudere kinderen rijden als eerste, wij daarna.”
Dat betekent zeker elke dag jouw boterhamtrommel mee naar school, Jax? “Ja”, zegt Jax, “met
snoeptomaatjes en komkommer erin want dat is lekker.” Meestal is Jax rond 15.30 uur weer thuis na zijn
dag school, behalve op de woensdag- en de vrijdagmiddag. Op die laatstgenoemde dag is hij al om 12.15
uur vrij.

Maar in september 2018 volgt er een heel ander rooster aldus Suzanne. Dan worden alle vijf dagen
hetzelfde aantal uren les gegeven en zal Jax ook altijd hetzelfde uur klaar zijn. Of het busje in 2019 nog
het vervoer voor de kinderen zal verzorgen is dan wellicht ook duidelijk, want dit was voor slechts 3 jaar
gegarandeerd.

Op Sir speelt Jax buiten meestal met Ivy. Jax houdt erg van knutselen. Hij maakt van papier allerlei
voorwerpen. Zo toont hij trots een zelfgemaakt fotolijstje en laat nog meer zelfgemaakte items zien.
Samen met zijn broer Lorenzo, die voor hem papieren treinen maakt, maakt Jax de rails.
Jax heeft, net als zijn oma Willy Quist, de eigenschap geërfd om vooral niets weg te gooien. Hij bewaart
van alles want daar kan hij mogelijk nog iets van maken.

Onlangs was er op school een workshop over karate. Dat was heel erg leuk, maar eerst moet Jax zijn
zwemdiploma A halen. Jax zit nu nog op het niveau van ‘badje 6.’ Pas bij niveau 8 kan hij zijn
zwemdiploma halen. Via internet kan dit ook worden bijgehouden….. Daarna valt er pas te denken aan
karate.
11

Vorig jaar (1-6-2017 tijdens het 10 jarige bestaan van de OBASE scholen) heeft Jax samen met heel veel
andere leerlingen van deze scholengroep meegeholpen om de grootste Zeeuwse knop van zand op het
strand te maken. Dit kwam in het Guinness Book of Records en werd door Omroep Zeeland gefilmd.
Weet je al wat je later wilt worden Jax? “Ik wil later de kroeg overnemen en daar de baas van worden”
zegt Jax beslist. Maar machinist op een trein kan ook of ik word schilder. Of ik word het gewoon alle drie!”
Jax is ook fan van de tandarts geeft zijn moeder aan, dus wellicht wordt Jax later tandarts. Toen zijn
vader in de stoel bij de tandarts zat keek Jax vol bewondering toe hoe zij haar werk verrichtte.
Maar voorlopig zit Jax nog op school en de toekomst zal het uitwijzen…. Dat Jax slim genoeg is blijkt wel
uit zijn opgehaalde sponsorgeld voor de Stichting Jens. Er was hem in zijn oor gefluisterd dat er
klepmiddag was …… Jax heeft hierbij € 69,00 opgehaald en Jax heeft met zijn step rondom de school
zijn rondjes gemaakt voor deze sponsor’loop’, (want deze actie moest ditmaal gebeuren met iets op
wielen……. En niet hollend.)

Bedankt hoor, Jax en Suzanne voor dit interview en heel veel succes op school!

Snelcursus Zeeuws *)
U bent het Zeeuws machtig? Dacht u dat echt……..? Test uzelf! Sjoemelen mag! Succes! En nee, u kunt
er niets mee winnen….. De oplossingen treft u aan op pagina 33.
Geef us un schutteldoek want ik èh hemost…….
Aj noe ús die koppespinvaeger pakt…. dan kaj die spinne weg aele….
Ie loap op z’n ealevendertigst…..!
Da’s noe echt un centebieter…….!
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Even voorstellen

Alhoewel Bert deze woning aan de Grevelingenstraat al in 2011 had
gekocht en er in 2012 ging wonen heeft de redactie hem nog nooit
benaderd om zich voor te stellen. Dat werd nu dus wel tijd vonden wij van
de redactie. Dus ditmaal gaat deze rubriek over Bert en zijn partner
Anniek van der Wielen. Anniek kreeg verkering met Bert in 2012 en in
februari 2013 is zij bij hem ingetrokken in Sirjansland.
Bert is de bezorger van de kranten in ons dorpje sinds Nel Veeningen
hiermee is gestopt. Daarnaast heeft Bert zijn eigen Koeriers- en
Bezorgdienst van allerlei pakketten. Dit doet hij inmiddels al 11 jaar.
Daarvoor was hij internationaal vrachtwagenchauffeur waarbij hij vooral
bederfelijke waar (fruit en groenten) transporteerde. Maar vanwege deze
zeer lange dagen van huis weg is hij hier uiteindelijk mee gestopt.
Anniek is wondverpleegkundige, heeft geleerd van niveau helpende tot verpleegkundige. Daarbij is zij
ook teamleidster. Dit houdt in dat zij de planning regelt en het aanspreekpunt is bij vragen van cliënten
etc. kortom de verantwoordelijke is voor haar team. Zij heeft deze gespecialiseerde negen maanden
durende opleiding in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen gevolgd. Daarnaast heeft zij ook nog in het
ziekenhuis van Goes en Terneuzen gewerkt.
Haar werkgebied strekt zich uit over het grootste deel van de provincie Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen
uitgezonderd. Dat zij geen onbekende is in de zorg blijkt wel uit het feit dat zij regelmatig mensen tegen
komt die haar meteen herkennen vanwege haar uitgebreide werkterrein. Ja, zo gaat dat zegt Anniek.
Bert is geboren en getogen in Nieuwerkerk. Hij heeft nog 2 jongere broers van 27 en 31 jaar. Bert is de
oudste van het stel. Hij is nu 32 jaar en heeft, net als zoveel nieuwe inwoners hier in Sir, gekozen voor
wonen in ons dorpje vanwege de rust en de ruimte: de weidsheid van de polder, het water van de
Grevelingen, alles is vlakbij…!
Anniek is geboren in ’s Heer Hendrikskinderen en zij heeft nog een halfbroertje van 16 jaar. Inmiddels is
Anniek 28 jaar en zij beaamt ook dat het hier heerlijk rustig wonen is. De afstand tot de winkels in Bru en
Nieuwerkerk is prima te doen. Soms koopt Anniek, vanwege haar werk in de buurt van Goes, de
boodschappen daar. Dat de ruimte niet alleen door Bert en Anniek gewaardeerd worden blijkt ook uit het
gedrag van hun 3 viervoeters.
Die 3 dieren zijn resp. 1 oranje kater luisterend naar de naam Monster, 1 lapjespoes luisterend naar de
naam Miep en 1 geheel zwarte kater die Black heet. Deze laatste is bijzonder schuw, omdat die niet bij
mensen thuis is opgegroeid. De andere 2 zijn aaibaarder hoor zegt Anniek. Monster doet zijn naam echt
eer aan want hij bezorgt de ene prooi na de andere voor de deur. De ene keer is het een mol, dan weer
een muis of een vogeltje. Soms komt ie met de een na de andere muis achter elkaar aan lopen.
Misschien moet er soep van worden gekookt…?
Hobby’s hebben ze beiden uiteraard ook. Bert speelt tafeltennis bij Scaldina in Zierikzee en hij is hier
inmiddels 8 jaar voorzitter van deze club. Daarnaast speelt hij zaalvoetbal bij Laco, eveneens in
Zierikzee. Verder vindt hij vissen heerlijk om te doen. Een hengel uitgooien vanaf de wal of vanaf een
schip…. Het maakt Bert niet uit.
Hij vist voornamelijk op platvissen, maar de laatste tijd worden er bij Neeltje Jans ook heel veel
zandhaaien gevangen. Samen met zijn medevissers wordt getracht om een zo groot mogelijke zandhaai
aan de krab te slaan….. Want zandhaaien worden met krabben gevangen i.p.v. met wormen. Het record
van een van zijn vismaten staat nu op 133 cm. Bert zijn eigen record is momenteel 112 cm. Bert toont
diverse foto’s van de vangst als bewijs. De gevangen vis wordt nooit mee naar huis genomen maar
gewoon terug in het water gegooid.
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Anniek houdt van zwemmen (dit doet zij ook in Zierikzee), daarnaast skeelert ze graag en als het
’s winters mogelijk is en er ijs ligt dan bindt ze graag de schaatsen om. Een andere hobby is taarten
bakken van o.a. biscuitdeeg of cakedeeg die daarna worden versierd met allerlei soorten en kleuren van
marsepein fondant, snoepjes etc. Deze worden dan voor familie, vrienden of kennissen klaargemaakt
want anders zouden we zelf dicht groeien vertelt Anniek.
Ze toont een aantal afbeeldingen waarop onder meer een pindakaastaart met chocolade staat
afgebeeld, een snoepjestaart, een taart met een groene bovenlaag….. Nee, dat is geen schimmel, maar
een speciaal gekleurde fondant hoor! Harttaarten komen tevoorschijn. Kortom een hele variatie.
(Helaas beste lezers, wordt er niet gebakken op bestelling op dit adres…daarvoor moet u elders zijn.)
Dank voor dit leuke kennismakingsgesprek met jullie, Bert en Anniek. De mensen van de redactie
wensen jullie nog vele jaren veel plezier en woongenot in ons kleine dorpje toe.

Advertenties

Ed, your Service!
Lageweg 48
4308 AH Sirjansland
Tel 06 12 50 06 63
info@edyourservice. nl
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De school in Sirjansland van toen

De klas die u hieronder ziet is van de lagere school uit het najaar van 1951, gezeten voor het afdak met
achterin het klimrek. Dit deel van de school is later afgebroken. Deze foto waarop zijn zus Rie staat
afgebeeld is afkomstig uit het album van Kees Heule. Hartelijk dank hiervoor!

Op de onderste rij van links naar rechts ziet u:
Wannes Goudzwaard, Wim Goudzwaard, Piet Heijboer Mzn., Geert Kroeze, Jan Goudzwaard,
meester A. Heule, Jacob Klink Lzn., Kees Klink Czn., Pieter Zandijk, Dingeman Heijboer
En op de bovenste rij van links naar rechts:
Mina Goudzwaard, Jaantje Klink C dochter, Mieneke Hanse, Nelly Mol, Ans van Hoeve, Rie Heule, Nelly
Fluijt, Heleen van Hoeve, Mientje Zorge, Keetje Goudzwaard
Dank Ingrid Krabbe voor het doorgeven van de namen.

Advertentie

15

Bedrijvigheid
Sinds 24 september 2017 is Sirjansland weer een bedrijf rijker. Op die datum is Jos Otte daar komen
wonen. Wellicht heeft u zijn zwarte bestelbus met het logo Schilders- & Afwerkingsbedrijf Otte al in ons
dorp waargenomen? In deze rubriek maken wij kennis met Jos én met zijn bedrijf.
Jos Otte geboren en getogen in Bruinisse, 38 jaar oud, woont sinds voornoemde datum aan de
Dorpsstraat 12 en werkt als ZZP’ er in de schilders- en afwerkingsbranche.
Hij is gestart in 2003 met de St. Praktijkopleiding Schilder (vakopleiding voor schilders) in Goes om alle
technieken van het schildersvakbedrijf te leren en in de praktijk uit te kunnen voeren. Ook de wikkeltechniek en letters zetten vielen daar onder meer onder. (Opm. redactie: in zijn woning hangt Jos zijn
examenstuk * waarbij hij verschillende technieken in een werkstuk heeft uitgevoerd. En dit is werkelijk
waar schitterend om te zien.)
De opleiding duurde twee jaar waarbij Jos 1 dag in de week naar school ging en 4 dagen per week
praktijkervaring opdeed bij schildersbedrijf Geluk in Bruinisse. Bij deze werkgever werkte hij voornamelijk
bij woningbouwverenigingen en in de grotere bouwsector. Na het voltooien van zijn opleiding werkte Jos
hier in totaal 6 jaar.
e

Jos weet nog te vertellen over zijn 1 dag op school toen hij de opdracht kreeg om een raamkozijn te
schilderen…… Hij had het schilders-tape al in zijn handen toen zijn docent naar hem toe kwam met de
vraag wat hij daarmee wilde gaan doen…..? Nee, tape is voor particulieren en niet voor schilders kreeg
hij te horen! Ja, zo leer je wel netjes te schilderen hoor zegt Jos lachend.
Hoewel het werk na het voltooien van zijn opleiding bij Geluk erg leerzaam was, begon het toch te
kriebelen bij Jos want hij vond het werk bij particulieren en de contacten met de mensen toch vele malen
leuker dan alle grote projecten die hij tijdens de voorgaande periode had meegemaakt. Dus solliciteerde
hij bij het Schildersbedrijf Meeuwis in Oude-Tonge die veel meer in de particuliere sector werkzaam was.
Dit bedrijf bestond slechts uit de baas en Jos. Helaas brak de crisis uit waardoor Jos zijn jaarcontract niet
werd verlengd. Gelukkig kon Jos weer voor een jaar terug naar het schildersbedrijf van Geluk want er
moest tenslotte wel brood op de plank komen, nietwaar? Na dit jaarcontract heeft hij nog tijdelijk bij een
schildersbedrijf in Scharendijke gewerkt, maar omdat de economie toen nog steeds niet aantrok belandde
Jos enige tijd thuis.
Tot april 2015 want vanaf die datum kon hij via een speciaal opgezette regeling van het UWV als
zelfstandige proberen uit de WW te geraken. En dat bleek een schot in de roos! Na een half jaar lukte
het Jos om zijn Schilders- & Afwerkingsbedrijf Otte op te zetten.
Jos kan niet alleen schilderen, maar ook behangen, glas zetten. Zelfs kunststof reinigen behoort tot zijn
vakgebied. De zaken gaan prima aldus Jos. Momenteel heeft hij dankzij zijn klanten, die via mond-totmond-reclame als ambassadeurs voor hem fungeren, absoluut niet te kort aan werk. En Facebook is
inmiddels zo goed ingeburgerd bij heel veel mensen zodat ook hier zijn bedrijf bekendheid heeft
verworven. (Enne…..dit stukje natuurlijk niet te vergeten in onze eigen Sirene!)
Het leuke van het schildersvak is dat je vanwege de vele aspecten niet alleen buiten werkt, maar ook
binnen. Winterwerk als behangen blijft leuk om te doen zegt Jos. Uiteraard werkt het lage btw percentage
dat geldt voor de gehele bouwsector nog steeds erg stimulerend. Gevaarlijke stoffen als oplosmiddelen
zijn dankzij de wet- en regelgeving al jaren wettelijk verboden. De nieuwste soorten acrylverven zijn vele
malen gezonder dan de oude soorten verf van vroeger waarbij schilders op de lange duur zelfs ernstig
ziek werden of gebarsten handen kregen. En de samenstellingen van de verfsoorten is nog steeds in
ontwikkeling aldus Jos. Er is nu zelfs verf in de handel dat huisvetbestendig is. Dat wil zeggen dat als je
dit product gebruikt je na verloop van tijd geen zichtbare vingerafdrukken op de deur of het kozijn hebt.
Jos heeft via de St. Renesse ook veel werk aan en in monumentale panden. Dit levert soms bijzondere
en erg leuke ervaringen op vertelt hij: zoals de travalje in Nieuwerkerk in de Ooststraat of een
monumentale woning met 154 kleine ruitjes…..! Dankzij zijn docent van de vakopleiding weet hij nog
steeds waarom tape “not-done” is in zijn vak en hij zou er toch echt niet aan moeten denken om al die
ruitjes af te plakken…...!
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Terwijl Jos overdag druk in de weer is met zijn vak regelt hij ’s avonds zijn administratie. Offertes,
facturen, zijn bedrijfssite bijhouden. Jos maakt altijd foto’s van zijn afgeronde werk en plaatst deze dan op
deze internetpagina. Het zijn soms de kleine dingen die klanten zo waarderen zegt Jos, bijvoorbeeld
even wat extra schoonmaken. Een dakgoot aan de binnenzijde bijvoorbeeld. Mensen waarderen
dergelijke eenvoudige handelingen enorm.
*) Ik kom nog even terug op Jos zijn examenstuk. Want ik wil graag weten waarom hij er de afbeelding
van Beethoven op heeft gezet….. Ik hou van muziek maken. Sinds mijn jeugd zat ik al bij de
muziekvereniging in Bruinisse, maar sinds 14 jaar zit ik in de Brassband Rijnmond in Rotterdam.
Jos bespeelt allerlei soorten instrumenten zoals: triangel, xylofoon en van kleine trom tot pauken en alles
wat daar tussenin zit. Met de band oefenen we 1 x per week, maar als we voor een kampioenschap
moeten oefenen dan wordt de frequentie opgeschroefd naar 3 of 4 x per week.
Behalve muziek maken vind ik ook racen op mijn racefiets heerlijk om te doen. Even een rondje van 80
km maken….. Ik slik even, daar moet ik toch echt niet aan denken hoor geef ik toe. Ach, ieder zijn meug
lacht Jos....
Bedankt hoor Jos voor dit leuke, joviale en leerzame gesprek. De lezers zullen jou na het lezen van dit
stukje wel weten te vinden verwacht ik. Veel succes met je bedrijf hier in Sir!
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Even voorstellen
In deze rubriek stellen dit keer de nieuwe bewoners
van de Kerklaan nr. 8 zich aan u voor. Zij zijn daar
eind maart 2017 komen wonen: Trudy van Megen
komt me al tegemoet lopen. Haar echtgenoot Bart is
nog druk bezig aan de voorzijde van de woning om
het stof, veroorzaakt door de verbouwing, op te
ruimen. Hij zal kort daarna ook aan het
kennismakingsgesprek deelnemen. De Ierse terriër
Roger springt dolenthousiast voor mijn voeten.
We nemen plaats in een prachtige woon-/slaapkamer met een schitterend uitzicht op hun tuin. Onder het
genot van koffie en thee vraag ik hen beiden hoe zij hier in Sir verzeild zijn geraakt.
“We hebben hiervoor in Dordrecht gewoond in een oud huisje met heel authentieke details. Daar hadden
we een klein tuintje. De buurt daar was voorheen rustig, maar de laatste jaren kwamen er steeds meer
vage figuren die begonnen te dealen. Dit veroorzaakte ook veel overlast. Alhoewel ik, zegt Trudy, in
Dordrecht ben geboren, begon ook de herrie van de stad mij en Bart steeds meer tegen te staan”. “Dus
besloten we tijdens onze vakantie in de bergen”, aldus Bart, “om ons huisje in Dordrecht te koop te zetten
en op zoek te gaan naar een woning waar alles gelijkvloers was, in verband met Trudy haar
gezondheid….en waar het vooral ook rustig was.”
“Onze eerste zoektocht bracht ons in Brabant, maar daar konden we niets naar ons zin vinden……”
“Toen we in Bruinisse verbleven”, vult Trudy aan, “hebben we ook hier op het eiland rond gekeken en zo
zijn we in Sirjansland terecht gekomen. Want de mogelijkheden om deze woning aan onze wensen aan
te passen was hier duidelijk aanwezig. En de rust hier…… dat was vooral ongekend…… en heerlijk”,
zegt Trudy. “Onze 8 jarige hond Roger moest in Dordrecht altijd aangelijnd worden uitgelaten, maar hier
kan hij, zeker in de polder, lekker los rennen!”
“We hadden ons voorgenomen om niet nogmaals een klushuis te zoeken en te kopen waar we wederom
veel aan moesten verbouwen…. Maar het is toch anders gelopen” aldus Bart. Gelukkig draait Bart zijn
hand daar niet voor om. Want Bart werkt als stukadoor (ZZP ’er) in de omgeving van vnl. Dordrecht,
Zwijndrecht, Brabant etc., maar op zijn vrije dagen is hij druk bezig met de verbouwing van de woning.
“Want het moet wel leuk blijven hoor.…” Hij heeft het hele dak eraf gesloopt, ook de lekkende dakkapel,
werkelijk alles vervangen en geïsoleerd, nieuwe dakpannen erop gelegd en de kopse kant van de woning
is inmiddels voorzien van prachtig singels van Amerikaans cederhout. Nu is hij bezig met het verbouwen
van de slaapkamer beneden zodat straks het bed hier ook weg kan………
“Maar voorlopig is dit een ideale oplossing, want door deze tijdelijke opstelling zit je toch rustig en even
weg uit de rotzooi (lees bouwstof….) en we kunnen ons prima behelpen zo, zegt Trudy, zelfs met onze
campingkeuken!” En terwijl Bart het huis helemaal opknapt rommelt Trudy in de tuin, zoals ze dat noemt.
Als haar lichaam dit toelaat uiteraard.
Trudy (55) en Bart (46) zijn volgend jaar 10 jaar gehuwd. Beiden hebben kinderen uit een eerdere relatie.
Bart heeft een dochter, Demi. Zij woont in Delft en is 22 jaar en Trudy heeft twee dochters: Esther, 30
jaar en Laura, 33 jaar. Zij wonen resp. in Leiden en Zoetermeer. Haar oudste dochter heeft 2,5 jaar
geleden nog een 3-ling gekregen (2 jongens en 1 meisje) terwijl ze al 2 kinderen had. Niet alleen Trudy
en Bart zijn erg blij en tevreden in en over hun woning in Sir, maar ook haar dochters ervaren deze
logeerpartijen bij hen altijd …. als dat heerlijke vakantiegevoel! En zo voelt het ook!
Als de bouw klaar is zal de tuin nog worden aangepakt want Trudy heeft al in haar hoofd dat er
fruitbomen moeten komen en kippen……. Ze kijken elkaar blij en tevreden aan deze twee gelukkige
mensen.
Ik stop met schrijven, want ik had beloofd dat het interview slechts een minuut of 15 zou duren maar het
is bijna 21.30 uur…….. Ruim een uur later …… Bedankt hoor,Trudy en Bart voor het leuke kennismakingsgesprek!
Namens de redactie wensen wij jullie nog heel veel gelukkige, rustige en gezonde jaren toe in ons kleine
dorpje en veel succes met de voltooiing van jullie droomhuis!
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Bericht vanuit het dorpshuis:

Eind januari en in de gehele maand februari 2018 is het dorpshuis verbouwd door bouwbedrijf Capelle uit
Oosterland. Er is isolatie aangebracht in het gedeelte naast de grote zaal. De nieuwe tegels zijn geplaatst
door ons plaatselijke tegelzetbedrijf van Wim de Valk en de keuken is geleverd door Bruynzeel. Alles is in
opdracht van de Woningbouwvereniging Zeeuwland uitgevoerd.
Christa Stouten is helemaal blij met deze grandioze en grote verbouwing. Het dorpshuis beschikt
inmiddels over een grotere koeling, - afwasmachine en een inductiekookplaat want de zonnepanelen
liggen tenslotte niet voor niets op het dak. (En alle hulp voor de Groningers is tenslotte welkom!)
Op dit moment tijdens ons interview beschikt Christa nog niet over de juiste pannen die op deze
inductiekookplaat kunnen en mogen staan. Haar aanvraag bij de Stichting van de Dorpshuizen is
momenteel nog niet gehonoreerd. Maar mogelijk dat er, tegen de tijd dat onze Sirene verschijnt, al wel
nieuwe pannen konden worden aangeschaft.
Na de verbouwing kon het eerste feest beginnen: Ons echte Sir’ se Winterfeest met het fameuze
optreden van Slither waarvan John Bolier met zijn fantastische gitaarmuziek deel uitmaakt startte op
17 maart 2018. En koud dat het was…….! Dus eindelijk deed de naam van het feest de periode eer aan.

Ondertussen was de schilderclub op de dinsdagmiddag weer
gestart, waren de lessen van Mariëlle Baron “Bewust en
Ontspannen Bewegen” op de dinsdagavond ook weer hervat,
evenals de Dru-Yogalessen van Heleen de Hulster op de
maandagavond en de woensdagmorgen.

Op Koningsdag 27 april 2018 was er een bingo georganiseerd met talrijke prijzen. De grootste winnares
van dit prijzenfestival bleek Willy van Ast die met een kruiwagen vol prijzen naar huis werd gebracht.

’s Avonds vierde de Sir ‘se Oranjeband haar 10 jarige lustrum in ons
dorpshuis op haar welbekende en zeer muzikale wijze met haar vele fans
uit de weide omgeving.

Uiteraard zijn er de afgelopen periode nog volop klep-middagen op de woensdagmiddagen
georganiseerd waarbij er onder het genot van koffie/thee en een versnapering heerlijk kon worden
geklept…. of gebreid of gesjoeld of gekaart…… of gediscussieerd…… ! Want deze middag is echt niet
alleen voor vrouwen, beste heren van Sirjansland. Dus komt eens even neuzen….. neem gerust uw
buurman of buurvrouw mee en u zult verstelt staan.….!

De afgelopen periode zijn er in ons dorpshuis ook nog een paar maal
bijeenkomsten georganiseerd om gezamenlijk met andere dorpsbewoners te eten.
De naam van deze bijeenkomst is dan ook heel toepasselijk: Eten in de kern.

e

De 1 keer werd er door vrijwilligers echte tomatensoep gemaakt (met en zonder ballen of te wel met
e
vlees en vegetarisch) en pannenkoeken. De 2 keer werd er erwtensoep gemaakt, aardappelen met
e
sperzieboontjes, een gehaktbal en vlaflip. En de 3 keer schaftte de pot groentesoep, macaroni en ijs toe.
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Ook waren er een aantal die hun eigen dieetwensen hadden, want dat kan dus ook. Dus wenst u bij de
volgende Eten in de kern ook aanwezig te zijn, maar denkt u dat dit vanwege uw dieet niet mogelijk is laat
dit dan even weten bij Christa Stouten zodat hier een mouw aan gepast kan worden. En zeg nu zelf…..
voor weinig geld een 3-gangen menu….. wie wil dat nu niet?
Want samen eten is toch vele malen gezelliger….toch? Er gelden geen leeftijdslimieten. Iedereen vanaf 0
tot 100 jaar kan én mag hieraan deelnemen. Vanaf 17.00 uur kan je binnen lopen.
Kan je niet om 17 uur aanwezig zijn dan is ook dat geen probleem….. Dan houden we gewoon een
plekje vrij en zorgen ervoor dat je geen hond in de pot aantreft……
Zien wij u de volgende keer ook in het dorpshuis aan tafel……?

Advertentie
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Bijzondere foto of bijzonder verhaal bij een foto …..
Deze foto is gemaakt door onze vogel-spiedende natuurfanaat Ad Nuijten. Hij heeft het afgelopen jaar
meegewerkt aan de Natuur- en Vogelwachttelling om de huiszwaluwen in ons dorp te tellen.
De meeste van onze dorpsbewoners komen hem nogal eens tegen met zijn hondje Sisa en zijn
fotocamera om zijn hals. Omdat wij op zoek waren naar een bijzondere foto of een bijzonder verhaal bij
een foto had hij vorig jaar al aangegeven dat hij inderdaad een bijzondere foto voor onze Sirene had en
ziehier het resultaat.
Onderstaand treft u zijn toevalstreffer: De redactie weet niet of Ad hiervoor uren op zijn buik heeft moeten
liggen alvorens hij deze opname heeft kunnen maken……..
Maar op deze foto staat een mannetje van de Kruisbek (een vinkachtige) met de mooie Latijnse naam
Loxia Curvirostra. De vrouwtjes zijn geel/groen/beige van kleur.
De naam is uiteraard zoals u kunt zien heel verklaarbaar, want zijn ongewone snavel is ook zijn kenmerk.
Dit merkwaardige snaveltje zorgt ervoor dat hij de zaden uit dennen en sparren kan halen.
Kruisbekken houden zich vaak op in groepen en zijn vooral in de trektijd en in de winter in Nederland te
zien, als u tenminste weet waar u op moet letten.
Zij zijn voor de echte vogelkenners herkenbaar aan een diepe golvende vlucht, hun gevorkte staartpunten
en hun “kiep”-geluid. Strijken zij neer in bomen dan treft u ze vooral boven in de kroon aan waar zij
hangend aan dennen naar voedsel zoeken.
Deze foto is bij Ad thuis aan de Lageweg genomen in juni 2017. Indien er een plas water in de buurt is
kunt u wellicht dergelijke kruisbekken eerder tegen komen.
Ad, heel hartelijk dank voor deze geweldige foto. Wenst u deze foto ook in kleur te zien, kijk dan even op
de website van de dorpsraad: www.dorpsraad-sirjansland.nl waar u deze Sirene volledig in kleur kunt
lezen en bekijken.

Heeft u ook een bijzondere foto met een verhaal of een merkwaardig verhaal bij een foto….. ? Laat het
ons weten. Wellicht staat uw verhaal en/of foto dan op deze plaats in een van onze volgende
edities………!
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Oorsprong van het glasmozaïek door Dirk Fluijt
Deze afbeelding hieronder is het originele stuk tekst over het mozaïek dat
boven de voordeur van het dorpshuis in de muur gemetseld zit en dat
mevrouw Riet Steketee uit Bruinisse onlangs aan Janny en Dirk Fluijt heeft
gegeven. Zoals reeds in ons voorwoord van de redactie stond geschreven
was de vader van mevrouw Steketee werkzaam bij de toenmalige gemeente
alwaar hij deze tekst overhandigd heeft gekregen.

Heel hartelijk dank dat wij dit prachtige stukje geschiedenis nu ook in deze Sirene aan alle bewoners van
Sirjansland mogen tonen!
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Naar aanleiding van dit hiervoor genoemde unicum moest natuurlijk ook nog even worden achterhaald
wie dit kleurrijke glasmozaïek van 60 x 60 cm gemaakt heeft. Dit blijkt een kunstenaar uit Utrecht te zijn
geweest.

Zijn naam was F.A. Fisceline. Het kostte de gemeente fl. 212,00 en H. van Kampen uit Woerden heeft er
deze gedenksteen van gemaakt die u nu boven de deur aantreft van het verenigingsgebouw.
De reden dat er voor deze kunstenaar en dit bedrijf was gekozen kwam omdat het architectenbureau
(A.H. van Donkelaar & J.H. Bodegraven architecten BNA) zelf ook afkomstig was uit Woerden. Zij waren
verantwoordelijk voor het ontwerp en de nieuwbouw van het verenigingsgebouw in 1955.

De officiële onthulling van dit kunstwerk was tijdens de opening van het nieuwe dorpshuis in Sirjansland
op 13 april 1957 en werd verricht door de toenmalige penningmeester van het Nationale Rampen Fonds
de heer mr. D.P.C. de Hoop Scheffer.
(Een deel van deze tekst is overgenomen uit Van der Krogt. Het overige is afkomstig uit het gemeentearchief.)

Dank, Eef van Brummelen en Leo Flikweert van het gemeentearchief, voor het helpen zoeken naar deze
aanvullende gegevens.
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Wist je dat …………….
De schilderclub van Sirjansland niet terugdeinst voor
het aanleren van andere technieken….?
De Bob Ross cursus die in oktober plaatsvond dan ook
een eclatant succes was….?
De foto hiernaast geen schilderij is maar het zomaar
wel had kunnen zijn….?

Sirjansland zich niet meer druk hoeft te maken over “leegloop”…..?
Er maar liefst een verdubbeling heeft plaatsgevonden van het aantal broedparen zwaluwen t.o.v. 2017?
(van 45 naar 97!)
Dat de toename niet alleen zwaluwen betreft, maar ook nieuwe inwoners…..?
Dat zij een dusdanig lange lijst vormen dat wij gemakkelijk een Sirene volkrijgen met alleen al het
voorstellen?
Deze mensen allemaal een keer aan de beurt komen ook al duurt dat tot in 2030….?
Wij al ruim 140 jaar onze straatverlichting “met genoegen smaken”….?
Dat, ondanks dat de school en het postkantoor verdwenen zijn, er toch heel wat nieuwe lantaarns zijn
bijgekomen……?
En dat ze ook deze zomer weer versierd zijn met prachtige bloemen…?

Overgenomen uit de Krantenbank: ZN 5 januari 1878
Wim en Anne de Valk hun eigen groentetuin hebben aangelegd…..?
Zij de instructies van Opa Wim de Valk keurig hebben opgevolgd….?
Zonder deze hulp er van de zomer uitsluitend paardensalade en brandnetelsoep op het menu hadden
gestaan…….?
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Wist je dat…….
De verbouwing van het dorpshuis begin 2018 bijna niet voltooid had kunnen worden…..?
Als de aannemer Sirjalland niet had weten te vinden………?

Je je verjaardag, kraamfeest, trouwreceptie, reünie of welk feit dan ook, heel goed kan vieren in het
dorpshuis…..?
Er een grote en een kleine zaal te huur is, dus dat u voor een vergadering ook gewoon op Sir kan
blijven….?
Tuurlijk weet u dat…..! Info Christa Stouten 64 23 85 of per e-mail hstouten@zeelandnet.nl

Er op 7 april op Sir een grote opruimactie is gehouden….?
Dit door een groep vrijwilligers is gedaan die maar liefst 30
vuilniszakken vol geraapt hebben….

Zij dit graag nogmaals willen doen…?
Dan graag met u én mij erbij..?

Er binnenkort een nieuwe datum bekend wordt waarop we met
zoveel mogelijk liefhebbers van een schoon en mooi dorp op
pad gaan…?

De stinksloot naast het Sir’ se bosje nog steeds onbedaarlijk stinkt…?
Er mogelijk een automobilist zodanig van bedwelmd is geraakt dat hij op één wiel verder ging….?
Wij dit natuurlijk ook maar gokken en wie het weet mag het zeggen…?

Jeannette Jongman
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Wederopbouw Sir na de ramp 1953 vervolg vanaf 1970 …
In onze vorige Sirene stond de brief uit 24-04-1972 afgebeeld van dhr. L. Hanse (de vader van Koos) en
die ondertekend was door vele dorpsgenoten om B & W van de gemeente Duiveland te bewegen om
meer woningen in ons dorpje te bouwen. Negen aanvragers hadden aangegeven graag in Sir te willen
bouwen. Maar had deze actie ook daadwerkelijk effect? Leidde dit toen tot aanpassingen van het
bestemmingsplan?
Naspeuringen in het archief uit die periode bracht het onderstaande formulier aan het licht: een overzicht
over de woningbouw in de diverse kernen van de gemeente over de periode 1966-1973. U ziet dat Sir er
best wel bekaaid af komt of kunnen we hieruit opmaken dat Sir er als een “ondergeschoven kindje” bij
hing…. ?! Er werd in de overige kernen volop gebouwd, maar niet in Sir: geen woningwet- of premiekoopwoningen. De eerste 3 nieuwe woningen die in Sir werden gebouwd waren woningen uit de vrije
sector in resp. 1970, 1971 en 1973. Dat is welgeteld 1 per jaar. Meer niet…….
Uiteraard werden er wel woningen verbouwd of herbouwd dankzij
het wederopbouwplan van na de ramp, maar echte nieuwbouw liet
nog lang op zich wachten. Op bijgaande foto ziet u bijvoorbeeld de
woning gebouwd in 1964 door de timmerman dhr. Bouterse; een
zgn. Bogaarswoning. (Bedankt Ingrid Krabbe voor deze foto!) Dit is
de huidige woning van de familie J. Stouten aan de Lageweg.

De fam. Krabbe wist mij ook te vertellen dat er inderdaad in de beginjaren 70 iemand van de gemeente in
Sir was langs geweest om twee van de 9 families, die toen graag wilden gaan bouwen aan de Sportweg,
e
te woord te staan. Deze man bleek dhr. F. Schuiling te zijn, 1 directeur van de dienst Gemeentewerken
en voorheen de voormalige districtsopzichter. Uit notulen van die tijd in het gemeentearchief bleek dat de
bewoners, waaronder fam. T.C. Fluijt, indien zij wilden gaan bouwen, wel zelf de bouwrijp-/ woonrijpkosten moesten betalen.
Met andere woorden: de aanleg van alle nutsvoorzieningen zoals riolering, elektra-aansluitingen, trottoirs,
bestrating voor het bouwverkeer etc. kwamen voor kosten van deze mensen. Let wel, wij spreken hier
over een totaalbedrag van ruim fl. 20.600,00 voor 2 huizen! Buiten deze kosten moest dan uiteraard ook
nog een bestemmingsplanwijziging door een stedenbouwkundige worden opgesteld. U begrijpt dat dit
voor betrokkenen (ieder fl. 10.300,00) zeker geen haalbare kaart is geweest.
Aanvragen voor nieuwbouw uit die tijd werden om die reden dan ook zonder meer afgewezen, omdat het
bestemmingsplan dit niet toeliet. Bebouwing in het buitengebied van Sir was en bleef hierdoor
onmogelijk.
In 1972 kreeg de gem. van de Provincie toestemming om 64 nieuwe woningen te bouwen. U raadt het al,
de verdeling kwam ten gunste van Nieuwerkerk (33 woningen) en Oosterland (31 woningen.) Want dat
waren levensvatbare dorpen aldus de gemeente, Sir en Ouwerkerk telden niet mee.
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Zo bleef Sir in een vicieuze cirkel…. Het nieuwe bestemmingsplan liet nog steeds op zich wachten…..
bouwen was hier onmogelijk en in andere plaatsen werd volop gebouwd met als gevolg dat mensen hier
wegtrokken. De achteruitgang van Sir werd hierdoor alleen maar versterkt.
Wijlen dhr. J. Op ’t Hof noemde Sir in die jaren “een nachtpitje dat stilletjes uitgaat…..” Hij heeft de
gemeente toen ook meerdere malen opgeroepen om de kleine gemeenschap te hulp te komen zoals uit
de notulen uit die tijd duidelijk naar voren kwam.
Uiteindelijk werd er een Commissie Openbare Werken ingesteld en kwam de raad met een krediet over
de brug om eindelijk het bestemmingsplan van Sir te herzien niet zozeer voor de bewoners als wel voor
het toerisme.
Want het afgesloten Grevelingenmeer was inmiddels als stimulans voor de recreatie aangemerkt door de
provincie, waardoor de gemeente vooral gestimuleerd werd om de bestaande kampeerterreinen aan de
Zandweg uit te breiden. Maar omdat daar nog geen riolering was aangelegd stuitte dit plan eveneens op
bezwaren.
Vier maanden later was er in een klap een aanzienlijk bedrag beschikbaar om de capaciteit van de
toekomstige zuiveringsinstallatie te vergroten zodat de campings in Sir en Ouwerkerk met resp. 2.500 en
5.000 kampeereenheden konden worden vergroot.
Het zou nog tot mei 1972 duren alvorens stedenbouwkundigen van het Bureau Kuijken uit Middelburg
met plannen voor de eerste nieuwbouw in ons dorpje kwamen. In juni van dat jaar had de gemeente
groen licht gegeven voor de bouw van 4 bejaardenwoningen gelegen aan de Kerklaan.
Maar over die bouw vertel ik u graag meer in de volgende Sirene.
Wel vond ik nog iets in het gemeentearchief waarvan ik u zeker deelgenoot wilde maken….
Had de gemeente echt geen voorkeursbeleid? U mag zelf beslissen……
Het dorpshuis van Sir had op 5 april 1972 een aanvraag ingediend bij de gemeente om het defecte
koffiezetapparaat te mogen vervangen ….. Weet u welk antwoord zij ontvingen?
“Ons dorpshuis” in Nieuwerkerk had voor fl. 4.000,00 nieuwe gordijnen aangeschaft en zij vroegen
daarna bij de gemeente om uitbetaling van dit bedrag…. Weet u welk antwoord zij kregen?
Het antwoord dat men in Sir ontving was: ”Gelieve te laten nagaan of het koffiezetapparaat gerepareerd
kan worden.”
En Nieuwerkerk: Er zal “crediet worden aangevraagd” voor de aankoop van de gordijnen.
Hoe anders zou het misschien nu geweest zijn als men vroeger veel assertiever was geweest…
Bestemmingsplan i.v.m. uitbreiding recreatieterreinen Sirjansland
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Sir Vooruit
Hallo bewoners van Sirjansland en vrienden van Sir Vooruit!

Met zomerse temperaturen terugkijken naar winterse taferelen is altijd wel leuk! Want wat is er allemaal
gebeurd sinds de laatste Sirene?

Net voor de Kerst hebben we tezamen met de activiteitencommissie Dorpshuis een heuse Kerstborrel
georganiseerd. En voor deze allereerste keer was het Dorpshuis ook meteen vol! Niet in de laatste plaats
omdat het Oosterlands Oranjekoor ook aanwezig was met meer dan 20 man, zangers en zangeressen en
muzikanten, die ons getrakteerd hebben op een winters Charles Dickens Kerstconcert. Het was leuk! En
gezellig. Gaan we dit jaar weer een kerstborrel organiseren? Ja, dat denken we wel. Het zal dan wel weer
iets van donderdagavond 20 december worden. Een fijne Kerstgedachte, nu al!

De Kerstboomverbranding op 12 januari was ook in één keer goed. Geen regen, geen heftige wind,
meteen okay. En daar waar op dit eiland het enthousiasme voor een vreugdevuur de laatste jaren wat
afgenomen was zien we nu dat dorpen om ons heen weer iets aan het organiseren zijn met de
kerstbomen. Dat maakte dat we ietwat minder bomen hadden dan in vorige jaren. Maar uiteindelijk gaat
het toch om een gezellig samenzijn en een proost op het nieuwe jaar. Volgend jaar is de Kerstboomverbranding op vrijdag 11 januari. En dan wordt het een 15-jarig lustrum!

We hebben dit jaar zowaar weer eens een keertje kunnen schaatsen. Het duurde even voordat het ijs dik
genoeg was. En eigenlijk was het dat ook niet, maar als we die vrijdagmiddag niet aan het schaatsen
waren gegaan was het helemaal niet meer gelukt. Op zaterdag kregen we een dik pak sneeuw op het ijs,
en met dooi was het ook meteen weer afgelopen. Jammer, jammer, jammer. Maar, we hebben
geschaatst! We hadden overigens een proces in gang gezet waarbij we met de dorpen Oosterland en
Nieuwerkerk naar de schaatsbaan in Den Haag zouden gaan met één of twee bussen. Maar omdat plots
dit weekje vorst over ons land kwam besloten we om die plannen maar tot volgend jaar uit te stellen.
Wordt vervolgd!

En wie heeft ze gezien? Er zijn een paar nieuwe parkbanken geplaatst op de ijsbaan. Deze kunnen weer
jaren mee, ze zijn duurzamer dan de houten die er stonden en deels kapot waren. Met een aantal
vrijwilligers zijn ze op een mooie zaterdag geplaatst.

Op zaterdag 17 maart was er toch ook nog een Winterfeest.
Op de laatste zaterdag van deze winter was het Dorpshuis
volgestroomd om onze plaatselijke band Slither (van o.a.
John Bolier) te zien en te horen spelen. Het was fantastisch!
Mooie nummers afgewisseld met mooie winterse verhalen op
de dansvloer. Winterfeest is niet meer weg te denken. En
plannen voor het volgende jaar zijn ook weer gemaakt.

En dan wordt het Koningsdag ….. Koningsdagviering blijkt toch een beetje lastig te vieren. In zoverre, in
vergelijk tot de vroegere Koninginnedagen op Sir. Met het sluiten van de school en de binding die er
daarmee onder de kinderen en ouders was, en het ouder worden van de bewoners van Sirjansland,
bemerken we dat er een ander soort Koningsdag gevierd moet worden. In ieder geval lijkt de opening in
het Dorpshuis met koffie en Oranjegebak wel een aardig alternatief in plaats van de Oosterlandse fanfare
en versierde fietsen van vroeger. Uit volle borst werd het Wilhelmus meegezongen met de aanwezige
wethouder die Koningsdag officieel opende. Ook werd het Wilhelmus voor de verandering meegespeeld
door gitaarspel (en accordeon) en dat klonk best bijzonder. Ongekend zouden we bijna zeggen.
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De Oranjebingo is een groot succes en ’s middags waren er nog diverse leuke dingen op het sportveld
achter de school voor kinderen en volwassenen. ’s Avonds was de Sir’ se Oranjeband weer aan het
schitteren. Voor de 10e keer alweer werden vele succesnummers van de laatste jaren herhaald. Het
enthousiasme straalde er weer van af van de zangers en zangeressen. Maar zeker ook van de vaste
bezetting van de Sir’ se band van Leo Fokker, John Bolier, Nick Ball, Andy Hilleman en dit jaar ook met
bassiste Stephanie Flikweert en gitarist Machiel Groot. Het blijft een mooi fenomeen! Zelfs de kranten
schreven erover. Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Zo net voor de zomervakantie delen we nog wel de datum mee van de dorpsbarbecue. Dat gaat dit jaar
plaatsvinden op vrijdag 31 augustus. Jullie worden hierover nog geïnformeerd en Sinterklaas schijnt op
zaterdag 24 november op ons dorp te komen.

We hebben weer enkele wijzigingen gehad bij het bestuur. Na heel veel jaren trouwe dienst, en met pijn
in zijn en ons hart, heeft Frans Parrin te kennen gegeven te willen stoppen met Sir Vooruit. Het is hem
gegund. We hebben meer dan 15 jaar (!) met veel plezier met hem mogen samenwerken en veel van zijn
enthousiasme mogen genieten. Ook als penningmeester was Frans onnavolgbaar. Als ik nu schrijf kan ik
u vertellen dat we Frans telkens missen met inzicht en ideeën.
Alhoewel Frans dan wel weer verschoven is van bestuurslid naar de ‘helpende handen’ en mogen we
altijd nog een beroep op hem doen mocht dat nodig zijn. Frans werd opgevolgd door Cris van der Werf.
Ook enthousiast! En het penningmeesterschap is overgedragen aan bestuurslid Carin van der Werf.
Hiermee is ons hele team weer compleet (Anne-Marie Verton, Ton Wingelaar, Carin van der Werf,
Annelies Oomen, Karin Buijtels, Cris van der Werf).

Rest ons om te schrijven dat Sir Vooruit deel uit maakt van de gevormde commissie Dorpsvisie
Sirjansland. Alwaar we zullen proberen mee te denken aan een leefbaar en leuk Sirjansland in de
toekomst!
Tot Sir!
Ton Wingelaar, uw secretaris van Sir Vooruit

Tot slot. Heeft een u leuk idee om in Sir het plezier en de leefbaarheid te vergroten? Laat het ons weten!
Als het uitvoerbaar is (organisatie, tijd, geld) dan kunnen wij er aan werken. Met de vele vrijwilligers die
ons dorp kent maken vele handen licht werk. U kunt ons bereiken per e-mail: sirvooruit@zeelandnet.nl of
via onze Facebookpagina of via de Twitter: @sirvooruit Of spreek gewoon een van de bestuursleden aan.
Tot de volgende activiteiten en tot de volgende Sirene.

Advertentie
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De Kookpen door Marianne Vane

Vegetarisch recept voor 2 personen

Ingrediënten:

1 krop andijvie
½ pakje Monchou
½ bakje Hüttenkäse
1 ei losgeklopt
Geraspte kaas (belegen of eventueel een andere kaassoort)
Peper en zout naar smaak
Geroosterde pijnboompitjes

Bereiding:
Snij de andijvie in fijne reepjes. Blancheer de andijvie ongeveer 5 minuten en laat daarna in het
kookvocht afkoelen en dan uitlekken. Klop het ei, Monchou en de Hüttenkäse, peper en zout door elkaar
in een ovenschaal. Voeg de andijvie toe en hussel door elkaar. Bestrooi met geraspte kaas.
Gedurende 20 minuten in een heteluchtoven op 200º graden of een normale oven op 180º graden.
Hierna bestrooien met de pijnboompitjes. Eet smakelijk!

Ik geef de kookpen door aan:

Matthijs Verheijen (zoon van Karin Buijtels)

Advertenties
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Advertentie
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Collecteopbrengsten ….
De collecte van de ZOA heeft in Sir € 39,64 opgebracht. Gelukkig is het opgehaalde bedrag van deze
collecte in Oosterland en Sirjansland samen hoger nl. € 592,10
De collecte van Woord en Daad heeft € 139,17 opgebracht.
Afgelopen voorjaar, van 19 t/m 24 maart 2018 tijdens de collecteweek van het Reumafonds is € 198,00
opgehaald.
Het Epilepsie-fonds heeft tijdens de collecteweek in ons dorp € 147,31 opgehaald.
Alle gevers en collectanten heel hartelijk bedankt!

Vertaling in het Nederlands van snelcursus Zeeuws (van pag 12.)
Geef eens een vaatdoek want ik heb gemorst….
Als je nu eens die ragebol pakt, dan kan je die spin weghalen….
Hij loopt wel heel erg langzaam…..!
Dat is nu echt een gierigaard….!

Advertentie
Yoga in Sirjansland
Sinds 2011 geef ik yoga in het verenigingsgebouw van Sirjansland.
DRU yoga is een dynamische vorm van yoga toegankelijk voor alle leeftijden.
Op maandag van 19.15 tot 20.45 uur en op woensdag van 10.15 tot 11.30 uur.
‘s Zomers bij mooi worden deze yogalessen in mijn tuin aan de Dillingsweg 12 gegeven.
En in het kader van de Wereld Yoga-dag geef ik verspreid over 5 avonden yogales aan de Grevelingen;
elke maandagavond van 19.15 uur tot 20.45 uur (maandag 16 juli is de laatste les van deze reeks.)
Dat is een bijzondere ervaring, naast de kabbelende golfjes😉
Bel 06 40 45 27 26 of mail heleendehulster@gmail.com gerust voor informatie. Maandag 3 september
start de eerste les weer na de zomervakantie.
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AED in de Dorpsstraat

Het AED- (Automatische Externe Defibrillator) apparaat hangt in de
Dorpsstraat bij de ‘oude smederij’ tussen de lindenbomen en is in het
donker door knipperende Led verlichting gemakkelijk te vinden.

Tijdens de Dorpsraadvergadering van 2017 was de heer Peter Aarnoudse aanwezig van Hartveilig.
Hij hoopt dat diegene die de AED kunnen bedienen zich ook aan willen melden bij Hartveilig.
Wenst u meer informatie van hem?
Peter is bereikbaar via zijn telefoonnummer 06 22 92 96 73

Overzicht van de mensen in Sir die deze AED kunnen bedienen:
Jacqueline Kik-Stouten
Carin van de Werf
Wilma en Cees Struijk
Adrie de Jonge
Jessica en Richard Ahrens
Christine en Ton Wingelaar
Peter Wilmans
“
“
Sjanie Giljam
Adri Kieviet
Annelies Oomen
“
“
Dirk Fluijt
Marjan van den Anker
Tonny Hammink jr.
“
“
Ton Hammink sr.

Dillingsweg 20
Dorpsstraat 6
Dorpsstraat 15
Grevelingenstraat 30
H. de Vliegerhof 1
H. de Vliegerhof 3
H. de Vliegerhof 6
“
“
Lageweg 12
Lageweg 38
Noord Hogeweg 6
“
“
Sportweg 2
Sportweg 16
Zandweg 4
“
“
Zandweg 4

64 27 84
64 46 45
64 13 72
64 34 76
64 21 55
72 03 45
64 11 40
06 53 28 04 14
06-13 69 50 86
64 32 48
48 33 32
06 23 34 19 61
64 21 08
64 34 72
64 19 89
06 53 60 42 75
64 19 89

Advertentie
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Advertenties

Advertentie door een donateur
Dierenambulance Dierenhulp financieel ondersteunen?
Bankrekening.: NL 15 ABNA 0484 031 066
Deze organisatie is een ANBI (Algemeen Nut beogende Instelling) waardoor uw gift onder bepaalde
voorwaarden aftrekbaar is van de belasting. Namens de Dierenambulance Dierenhulp, hartelijk dank.
Wist u dat de Dierenambulance Dierenhulp weer een winkeltje heeft in Zierikzee? Dit “De Nieuwe
Snuisterij” heet en in de Meelstraat is gevestigd. Hier worden tweedehands spulletjes verkocht.
Op de website en facebookpagina kunt u hierover meer lezen. Komt gerust eens kijken of er iets van uw
gading is ……….
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Redactie
Sandra Maat (genie van - en in technische ondersteuning)
Joke Goudzwaard (diverse teksten)

tel 06 15 54 44 12
tel 64 41 61

Dankzij de teksten van onze diverse (vaste) rubriekenschrijvers is het weer gelukt om deze Sirene van
juli 2018 bij u in de brievenbus te krijgen.

Het mailadres van onze redactie is: Sirenesir@hotmail.com

Colofon
De Sirene is een uitgave van en voor de inwoners van Sirjansland en verschijnt 2x per jaar in een oplage
van 180 stuks.

U kunt “De Sirene” ook online bekijken via de site van de dorpsraad: www.dorpsraad-sirjansland.nl
De Sirene wordt financieel mogelijk gemaakt door de dorpsraad van Sirjansland en onze sponsors
en adverteerders.
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